Stanovy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
při ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

I. Základní ustanovení
1. Název:
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Lysá nad Labem o.s. (dále jen
SRPDŠ)
2. SRPDŠ je dobrovolným sdružením občanů, které si klade za cíl všestranně
pomáhat škole. SRPDŠ je nezávislé na politických stranách a řídí se těmito
Stanovami a platnými zákony České republiky.
3. Sídlem SRPDŠ je ZŠ J.A.Komenského, Komenského 1534, PSČ 289 22.
II. Předmět činnosti
1. SRPDŠ seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů.
2. SRPDŠ přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními
prostředky k zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
3. SRPDŠ může provádět hospodářskou činnost za účelem získávání finančních
prostředků.
III. Členské ustanovení
1. Členem SRPDŠ může být každý občan starší 18ti let, který souhlasí s činností a
Stanovami SRPDŠ.
2. Člen SRPDŠ má právo se aktivně podílet na každé činnosti SRPDŠ, volit a být
volen do Rady SRPDŠ, vznášet své názory a připomínky a osobně se zúčastnit
projednávání svých návrhů.
3. Člen SRPDŠ je povinen jednat ve shodě se Stanovami SRPDŠ, řádně vykonávat
svěřené funkce a pracovní činnost v SRPDŠ.
4. Členové SRPDŠ přispívají na činnost sdružení dobrovolným příspěvkem
způsobem a ve výši stanoveným pro daný školní rok Radou SRPDŠ.
5. Děti členů SRPDŠ, které jsou žáky ZŠ J.A.Komenského, využívají veškerých slev
a výhod finančních a materiálních prostředků poskytnutých SRPDŠ.
IV. Vznik a zánik členství
1. Členství v SRPDŠ vzniká uhrazením příspěvku minimálně ve výši uvedené
v bodě III, část 4.
2. Členství v SRPDŠ je ukončeno:
a. neuhrazením příspěvku na další období
b. dobrovolným vystoupením z SRPDŠ
c. vyloučením člena z důvodu porušení Stanov nebo poškozováním dobrého
jména SRPDŠ nebo školy. V tomto případě musí být vyloučení člena
schváleno většinou členů Rady SRPDŠ a doručeno členovi v písemné
podobě.

V. Organizace SRPDŠ
1. Nejvyšším orgánem SRPDŠ je Rada SRPDŠ (dále jen Rada).
2. Rada je složená z pověřených zástupců jednotlivých tříd. Ty volí a pověřují
zákonní zástupci na první schůzce daného školního roku z řad zákonných zástupců
žáků ZŠ J.A.Komenského jednotlivých tříd. V případě ukončení členství zvoleného
zástupce během školního roku musí být na mimořádné schůzce zvolen nový
zástupce. Pověřený zástupce smí zastupovat pouze jednu třídu.
3. Rada volí ze svých členů 2 jednatele (předsedu a jeho zástupce), kteří jednají
společně. Dále volí pokladníka a pověří kontrolou účetnictví vybraného člena Rady.
4. Rada je statutárním orgánem SRPDŠ.
5. Jednatelé, případně jimi pověřený člen Rady, zastupují SRPDŠ navenek.

VI. Zásady hospodaření
1. Zdroje sdružení :
a) dobrovolné příspěvky členů sdružení
b) výtěžek z pořádaných akcí
c) dotace, dary.
2. Způsob hospodaření a použití prostředků :
a) hospodaření SRPDŠ je podřízeno jeho cílům uvedeným v bodě II těchto stanov
s ohledem na platné právní normy a předpisy
b) o hospodaření SRPDŠ je Rada povinna vést evidenci a účetnictví v souladu s
platným zněním zákona o účetnictví
c) zpráva o hospodaření za minulý školní rok je prezentována na webových
stránkách školy
d) hospodaření SRPDŠ je kontrolováno jednou ročně schůzí Rady a průběžně
jeho pověřenými členy.

VII. Závěrečná ustanovení
1. SRPDŠ může být zrušen většinovým rozhodnutím Shromáždění jeho členů, které
současně rozhodne o způsobu likvidace závazků a majetku SRPDŠ.
2. Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem 1.9.2011.

